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စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

 

 

 

ကုန်သွယ်မသတင်းလာ 

၂၀၁၀ ြပည့်နစ်ှ ေအာက်တိုဘာလတွင် စတင်ထုတ်ေဝသည်။ 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ( ၂၇ ) ရက်၊ ဗုဒဟူးေန ့ အတွဲ( ၇ )၊ အမှတ် (၁၄) 

“ စီးပွားကူးသန်းေရှ သုိ့လှ့မ်း” 

ပုိကု့န်၊ သွင်းကုန်ဆုိင်ရာ သတင်းလာ 

၁။ ြမန်မာနိုင်ငံသည် ကမာလုံးဆိုင်ရာ ဓာတု၊ ဇီဝ၊ ဓာတ်ေရာင်ြခည်နှင့် အဏုြမူ (Chemical 

Biological Radiological and Nuclear-CBRN) ဆိုင်ရာ ေဘးအနရာယ်များ ေလျာ့ပါးလာေစေရး 

အတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ အ့စည်းများ၊ ြပည်တွင်းအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ပူးေပါင်းချိတ်ဆက်၍ ေဆာင်ရွက် 

လျက်ရှိရာ CBRN CoE စီမံချက်တွင် ပါဝင်သည့် Project 47 “Outreach Programme on Export 

Control of Dual-Use Goods” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအေဝးကို ဥေရာပသမဂနှင့် စီးပွားေရးနှင့် 

ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာနတို ့ပူးေပါင်း၍ ေနြပည်ေတာ်၊ Hilton Hotel တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 

အဆိုပါ အစည်းအေဝးတွင် ဥေရာပသမဂမှ EU CBRN Project 47 အဖွဲ ေ့ခါင်းေဆာင် Mr. Richard 

Finck နှင့် Mr. Junichi Takano တိုမ့ှလည်းေကာင်း၊ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန 

မှ အမတဲမ်းအတွင်းဝန် ဦးတိုးေအာင်ြမင့်၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ညန်ကားေရးမှူးချုပ် ဦးရန်နိုင်ထွန်း၊ 

ဒုတိယညန်ကားေရးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန၊ အဏုြမူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနမှ 

ညန်ကားေရးမှူးချုပ် ဦးခင်ေမာင်လတ်နှင့် အြခားဆက်စပ်ဝန်ကးီဌာနများမှ အရာထမ်းများ စုစုေပါင်း 

(၄၅) ဦးခန် ့ တက်ေရာက်ခဲ့ကပါသည်။ ယခုြမန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအ ကိမအ်ြဖစ် ကျင်းပသည့် 

ဥေရာပသမဂ၏ ဓာတ၊ု ဇီဝ၊ ဓာတ်ေရာင်ြခည်နှင့် အဏုြမူဆိုင်ရာ (CBRN CoE) စီမခံျက်တငွပ်ါဝငသ်ည့် 

Project 47 “ Outreach Programme on Export Control of Dual-Use Goods” အစည်းအေဝး 

တွင် ြမနမ်ာနိုင်ငံမှ နှစ်မျိုးသုံးပိုကု့န် ထိန်းချုပ်မစနစ်ကို ကျင့်သုံး အေကာင်အထည်ေဖာ်မည်ဆိုပါက 

လိုအပ်ေသာ နည်းပညာများ၊ လူစွ့မ်းအရင်းအြမစ်များ ေပ ထွက်ေစရန် သင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံေဆွးေနွး 

ပွဲများကို အီးယူမှ EU Outreach Programme on Dual-Use Goods Export Control အစီအစဉ်ြဖင့် 

ကူညီေထာက်ပံ့ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ေကာင်း သိရပါသည်။ 
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၂။ စီးပွားေရးနှင့် ကူးသန်းေရာင်းဝယေ်ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန် ကီးေဒါက်တာသန်းြမင့် 

သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇလူိုငလ် (၂၁) ရက်ေနတ့ငွ် ကင်ညာနိုင်ငံ၊ နိုင်ရိုဘီ မို ၌့ ကုန်သွယ်ေရးနှင့်ဖွံ ဖိုးေရးဆိုင် 

ရာ ကုလသမဂညီလာခံ၏ (၁၄) ကိမ်ေြမာက် ဝန်ကီးများအဆင့် အစည်းအေဝးသို ့ တက်ေရာက် ပီး 

မိန်ခ့ွန်းေြပာကားခဲ့ပါသည်။ 
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ြပည်ပပုိကု့န် (၂၂-၇-၂၀၁၆) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

       တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၆၄၃.၂၂၃ ၃၈၃.၈၆၆ ၁၀၂၇.၀၈၉

၂ တိရိစာန်ထွက် ၁.၆၄၆ ၀.၂၈၇ ၁.၉၃၃

၃ ေရထွက် ၆၁.၃၃၇ ၇၉.၃၄၉ ၁၄၀.၆၈၆

၄ သတုတွင်းထွက် ၈၀.၄၃၃ ၄.၆၀၃ ၈၅.၀၃၆

၅ သစ်ေတာထွက် ၆၅.၆၄၇ ၀.၉၃၉ ၆၆.၅၈၆

၆ စက်မကုန်ေချာ ၉၅၈.၃၂၀ ၃၆၀.၉၃၆ ၁၃၁၉.၂၅၆

၇ အြခား ၈၁.၄၄၇ ၃၈၄.၂၆၄ ၄၆၅.၇၁၁

 စုစုေပါင်း ၁၈၉၂.၀၅၃ ၁၂၁၄.၂၄၄ ၃၁၀၆.၂၉၇

 

 

ြပည်ပသွင်းကုန် (၂၂-၇-၂၀၁၆) ထိ (ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

စဉ် ပုိကု့န်ပစည်းအုပ်စု ပင်လယ်ေရေကာင်း နယ်စပ် ေပါင်း 

၁ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမကုန်ပစည်း ၁၅၃၁.၉၂၁ ၄၅၅.၄၄၅ ၁၉၈၇.၃၆၆

၂ လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကမ်းပစည်း ၁၂၉၀.၉၂၅ ၁၅၃.၉၇၈ ၁၄၄၄.၉၀၃

၃ လူသုံးကုန်ပစည်း ၉၄၃.၈၄၁ ၁၆၉.၃၈၃ ၁၁၁၃.၂၂၄

 စုစုေပါင်း ၃၇၆၆.၆၈၇ ၇၇၈.၈၀၆ ၄၅၄၅.၄၉၃

 

ြပည်ပပုိကု့န်/ သွင်းကုန် (၂၂-၇-၂၀၁၆) ထိယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်(ပင်လယ်ေရေကာင်း+နယ်စပ်) 
တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း 

  

စဉ် 
အေကာင်း 
အရာ 

( ၁-၄-၂၀၁၆ မှ   ၂၂-၇-၂၀၁၆ ထိ ) ( ၁-၄-၂၀၁၅ မှ   ၂၂-၇-၂၀၁၅ ထိ ) နင်းယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့) 

ပုိကု့န် သွငး်ကုန် 
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ 

ပုိကု့န် သွငး်ကုန် 
ကုန်သွယ်မ 
ပမာဏ 

ပုိကု့န် သွငး်ကုန် 
ကုန်သွယ်မ 
ပမာဏ 

၁ 
ပင်လယ် 
ေရေကာင်း 

၁၈၉၂.၀၅၃ ၃၇၆၆.၆၈၇ ၅၆၅၈.၇၄၀ ၁၉၆၀.၆၅၃ ၄၄၄၇.၀၄၈ ၆၄၀၇.၇၀၁ -၆၈.၆၀၀ -၆၈၀.၃၆၁ -၇၄၈.၉၆၁

၂ နယ်စပ် ၁၂၁၄.၂၄၄ ၇၇၈.၈၀၆ ၁၉၉၃.၀၅၀ ၁၁၃၅.၂၅၀ ၇၃၆.၉၀၀ ၁၈၇၂.၁၅၀ ၇၈.၉၉၄ ၄၁.၉၀၆ ၁၂၀.၉၀၀

  စုစုေပါင်း ၃၁၀၆.၂၉၇ ၄၅၄၅.၄၉၃ ၇၆၅၁.၇၉၀ ၃၀၉၅.၉၀၃ ၅၁၈၃.၉၄၈ ၈၂၇၉.၈၅၁ ၁၀.၃၉၄ -၆၃၈.၄၅၅ -၆၂၈.၀၆၁
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂၂-၇-၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် ပုိကု့န်နင်းယှဉ်ချက်  

 
 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများမှ ( ၂၂-၇-၂၀၁၆ )  ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် သွင်းကုန်နင်းယှဉ်ချက် 
 

 
  

နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ လယ်ယာထွက်ပစည်း ၃၈၃.၈၆၆ ၃၈၃.၈၆၆ ၄၄၈.၈၂၈ ၄၄၈.၈၂၈ -၆၄.၉၆၂ -၆၄.၉၆၂

၂ တိရိစာန်ထွက် ၀.၂၈၇ ၀.၂၈၇ ၀.၁၅၅ ၀.၁၅၅ ၀.၁၃၂ ၀.၁၃၂

၃  ေရထကွ် ၇၉.၃၄၉ ၇၉.၃၄၉ ၇၀.၇၈၄ ၇၀.၇၈၄ ၈.၅၆၅ ၈.၅၆၅

၄ သတုတွင်းထွက် ၀.၇၄၆ ၃.၈၅၇ ၄.၆၀၃ ၂.၀၄၀ ၆.၄၈၈ ၈.၅၂၈ -၁.၂၉၄ -၂.၆၃၁ -၃.၉၂၅

၅ သစ်ေတာထကွ် ၀.၉၃၉ ၀.၉၃၉ ၁.၄၂၄ ၁.၄၂၄ -၀.၄၈၅ -၀.၄၈၅

၆ စက်မကုန်ေချာ ၂၉၇.၃၃၁ ၆၃.၆၀၅ ၃၆၀.၉၃၆ ၅၅၆.၀၉၉ ၄၀.၃၇၉ ၅၉၆.၄၇၈ -၂၅၈.၇၆၈ ၂၃.၂၂၆ -၂၃၅.၅၄၂

၇ အြခား ၃၈၄.၂၆၄ ၃၈၄.၂၆၄ ၁.၃၀၂ ၇.၇၅၁ ၉.၀၅၃ -၁.၃၀၂ ၃၇၆.၅၁၃ ၃၇၅.၂၁၁

စုစုေပါင်း ၂၉၈.၀၇၇ ၉၁၆.၁၆၇ ၁၂၁၄.၂၄၄ ၅၅၉.၄၄၁ ၅၇၅.၈၀၉ ၁၁၃၅.၂၅၀ -၂၆၁.၃၆၄ ၃၄၀.၃၅၈ ၇၈.၉၉၄

စဉ် ပုိကု့န်အုပ်စု
၂၀၁၆-၂၀၁၇(၂၂-၇-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆(၂၂-၇-၂၀၁၅)ထိ တုိး/ေလျာ့

နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင် ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း နုိင်ငံပုိင် ပုဂလိကပုိင်  ေပါင်း

၁ ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမ ၂.၇၉၈ ၄၅၂.၆၄၇ ၄၅၅.၄၄၅ ၄.၆၅၁ ၄၆၀.၁၅၇ ၄၆၄.၈၀၈ -၁.၈၅၃ -၇.၅၁၀ -၉.၃၆၃

၂ လပ်ုငန်းသံုးကုန်ကမ်း ၀.၄၁၈ ၁၅၃.၅၆၀ ၁၅၃.၉၇၈ ၁၃၀.၂၅၈ ၁၃၀.၂၅၈ ၀.၄၁၈ ၂၃.၃၀၂ ၂၃.၇၂၀

၃ လသံုူးကန်ု ၀.၀၁၆ ၁၆၉.၃၆၇ ၁၆၉.၃၈၃ ၀.၀၆၈ ၁၄၁.၇၆၆ ၁၄၁.၈၃၄ -၀.၀၅၂ ၂၇.၆၀၁ ၂၇.၅၄၉

စုစုေပါင်း ၃.၂၃၂ ၇၇၅.၅၇၄ ၇၇၈.၈၀၆ ၄.၇၁၉ ၇၃၂.၁၈၁ ၇၃၆.၉၀၀ -၁.၄၈၇ ၄၃.၃၉၃ ၄၁.၉၀၆

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း

စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ( ၂၂- ၇ - ၂၀၁၆ ) ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆( ၂၂ - ၇ - ၂၀၁၅)ထိ တုိး/ေလျာ့
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ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနစခန်းများအလုိက်  

ပုိကု့န်/သွင်းကုန်(၁-၄-၂၀၁၆) မှ (၂၂-၇-၂၀၁၆) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နင်းယှဉ်ချက်စာရင်း 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

ပုိကု့န် သွင်းကုန်
ကုန်သွယ်မ
ပမာဏ

၁ မူဆယ် ၉၀၄.၆၉၀ ၄၅၇.၃၆၄ ၁၃၆၂.၀၅၄ ၉၂၃.၇၃၂ ၄၈၁.၈၃၀ ၁၄၀၅.၅၆၂ -၁၉.၀၄၂ -၂၄.၄၆၆ -၄၃.၅၀၈

၂ လွယ်ဂျယ် ၄၂.၅၈၂ ၅.၉၈၉ ၄၈.၅၇၁ ၁၉.၈၀၀ ၄.၁၃၅ ၂၃.၉၃၅ ၂၂.၇၈၂ ၁.၈၅၄ ၂၄.၆၃၆

၃ ချင်းေရေဟာ် ၁၅၂.၆၆၀ ၁၈.၂၅၆ ၁၇၀.၉၁၆ ၈၆.၂၄၀ ၁၈.၉၉၆ ၁၀၅.၂၃၆ ၆၆.၄၂၀ -၀.၇၄၀ ၆၅.၆၈၀

၄ ကံပုိကတီ်း ၁၅.၆၈၇ ၁၂.၈၅၀ ၂၈.၅၃၇ ၄.၆၃၀ ၁၂.၉၆၀ ၁၇.၅၉၀ ၁၁.၀၅၇ -၀.၁၁၀ ၁၀.၉၄၇

၅ ကျို င်းတံု ၀.၈၂၁ ၁.၀၃၄ ၁.၈၅၅ ၂.၄၄၆ ၃.၀၁၂ ၅.၄၅၈ -၁.၆၂၅ -၁.၉၇၈ -၃.၆၀၃

၆ တာချလိီတ် ၄.၂၉၇ ၁၇.၁၉၅ ၂၁.၄၉၂ ၄.၅၃၃ ၁၆.၈၆၅ ၂၁.၃၉၈ -၀.၂၃၆ ၀.၃၃၀ ၀.၀၉၄

၇ ြမဝတီ ၁၄.၉၂၉ ၂၂၇.၉၄၄ ၂၄၂.၈၇၃ ၈.၁၄၅ ၁၆၂.၅၇၀ ၁၇၀.၇၁၅ ၆.၇၈၄ ၆၅.၃၇၄ ၇၂.၁၅၈

၈ ေကာေ့သာင်း ၁၄.၀၀၈ ၁၈.၂၆၉ ၃၂.၂၇၇ ၁၀.၆၁၅ ၁၈.၇၇၆ ၂၉.၃၉၁ ၃.၃၉၃ -၀.၅၀၇ ၂.၈၈၆

၉ မိတ် ၃၁.၉၈၇ ၉.၄၅၅ ၄၁.၄၄၂ ၅၇.၅၇၆ ၈.၃၅၆ ၆၅.၉၃၂ -၂၅.၅၈၉ ၁.၀၉၉ -၂၄.၄၉၀

၁၀ နဘုလယ်/
ထီးခီး

၈.၃၆၀ ၀.၀၉၂ ၈.၄၅၂ ၀.၁၂၁ ၃.၉၂၂ ၄.၀၄၃ ၈.၂၃၉ -၃.၈၃၀ ၄.၄၀၉

၁၁ ေမာေတာင် ၀.၃၉၈ ၀.၀၉၆ ၀.၄၉၄ ၀.၀၄၁ ၀.၀၆၅ ၀.၁၀၆ ၀.၃၅၇ ၀.၀၃၁ ၀.၃၈၈

၁၂ စစ်ေတွ ၀.၈၃၆ ၀.၁၆၈ ၁.၀၀၄ ၁.၂၈၈ ၀.၀၀၄ ၁.၂၉၂ -၀.၄၅၂ ၀.၁၆၄ -၀.၂၈၈

၁၃  ေမာင်ေတာ ၁.၆၀၂ ၀.၀၁၆ ၁.၆၁၈ ၁.၄၀၈ ၀.၀၁၇ ၁.၄၂၅ ၀.၁၉၄ -၀.၀၀၁ ၀.၁၉၃

၁၄ တမူး ၁၅.၂၄၃ ၇.၂၇၂ ၂၂.၅၁၅ ၉.၇၈၃ ၃.၆၈၂ ၁၃.၄၆၅ ၅.၄၆၀ ၃.၅၉၀ ၉.၀၅၀

၁၅ ရိဒ် ၆.၁၄၄ ၂.၈၀၆ ၈.၉၅၀ ၄.၈၉၂ ၁.၇၁၀ ၆.၆၀၂ ၁.၂၅၂ ၁.၀၉၆ ၂.၃၄၈

စုစုေပါင်း ၁၂၁၄.၂၄၄ ၇၇၈.၈၀၆ ၁၉၉၃.၀၅၀ ၁၁၃၅.၂၅၀ ၇၃၆.၉၀၀ ၁၈၇၂.၁၅၀ ၇၈.၉၉၄ ၄၁.၉၀၆ ၁၂၀.၉၀၀

နင်းယှဉ်ချက်(တုိး/ေလျာ့)

တန်ဖုိး-ေဒ လာသန်းေပါင်း

စဉ် စခန်းအမည်
(၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၂၂-၇-၂၀၁၆ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၂-၇-၂၀၁၅ထိ)



ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (R/C) ၁၈၂၁၀၀၀ ၁၈၁၀၀၀၀ ၁၈၅၅၀၀၀ ၁၇၆၈၀၀၀

၂ ဟသာတ ၁၇၆၀၆၀၀ ၁၇၄၆၈၀၀ ၁၇၅၄၄၀၀ ၁၆၈၄၀၀၀

၃ မနေလး ၁၇၅၅၇၀၀ ၁၇၅၅၇၀၀ ၁၇၀၄၂၀၀ ၁၇၀၄၂၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၅၁၇ ၁၅၂၆ ၁၄၉၈ ၁၅၄၆

၂ ေရလီ ၁၅၃၄ ၁၅၆၀ ၁၅၃၃ ၁၅၇၉

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၅၇၆ ၁၅၄၃ ၁၅၆၄ ၁၅၆၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ခရမ်းေရဝါ) ၁၁၄၅၁၀၀ ၁၁၂၃၇၀၀ ၁၀၇၁၆၀၀ ၁၀၆၂၄၀၀

၂ ဟသာတ ၈၄၂၀၀၀ ၈၄၂၇၀၀ ၈၂၆၇၀၀ ၈၂၆၇၀၀

၃ မနေလး ၁၀၅၅၇၀၀ ၁၀၁၂၂၀၀ ၉၅၇၇၀၀ ၉၄၇၃၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၀၃၇ ၁၀၂၆ ၁၀၂၁ ၁၀၂၃

၂  ေရလီ ၁၀၅၃ ၁၀၅၃ ၁၀၄၆ ၁၀၄၈

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၈၂၅ ၈၁၆ ၈၁၉ ၈၁၉

၆

(ခ) ပဲတီစမ်ိး

ြပည်ပပိုက့ုန်သီးနှံများ၏ ြပည်တွင်းြပည်ပေစျးကွက် သတင်းများ

(က) မတ်ပဲ
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် ၁၂၇၃၇၀၀ ၁၂၈၆၀၀၀ ၁၃၁၆၆၀၀ ၁၃၅၉၅၀၀

၂ ပခုကူ ၁၂၃၃၉၀၀ ၁၂၇၃၇၀၀ ၁၂၉၅၂၀၀ ၁၃၃၈၀၀၀

၃ မုံရွာ ၁၂၃၇၆၀၀ ၁၂၆၆၄၀၀ ၁၂၉၅၈၀၀ ၁၃၃၇၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၂၀ ၁၁၆၁ ၁၂၃၆ ၁၂၃၆

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် ၇၃၄၈၀၀ ၆၆၄၄၀၀ ၆၇၃၆၀၀ ၆၉၅၀၀၀

၂ ဟသာတ ၆၁၂၃၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၆၄၃၀၀၀ ၆၄၃၀၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၇၃၉ ၆၅၇ ၆၅၄ ၆၅၅

၂ ေရလီ ၇၅၂ ၆၇၇ ၆၇၃ ၆၇၄

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ဘုရင့်ေနာင်) ၁၅၁၄၀၀၀ ၁၄၉၈၀၀၀ ၁၅၀၀၀၀၀ ၁၄၄၀၀၀၀

၂ မုံရွာ ၁၄၉၄၂၀၀ ၁၅၀၃၄၀၀ ၁၄၇၅၈၀၀ ၁၄၆၉၇၀၀

၃ မေကးွ ၁၄၈၅၀၀၀ ၁၄၈၅၀၀၀ ၁၄၅၃၆၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၃၁၉ ၁၃၄၃ ၁၃၅၇ ၁၃၅၇

(ဂ) ကုလားပြဲဖူလံုးကးီ

(ဃ) ပဲလွန်းြဖူ

( င ) ပဲစဉ်းငုံ

၇
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ဆိပ်ြဖူစ) ၃၂၁၅၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၃၂၁၅၀၀ ၃၂၁၅၀၀

၂ မုံရွာ ၂၆၃၃၀၀ ၂၆၃၃၀၀ ၂၆၃၃၀၀ ၂၆၃၃၀၀

၃ မနေလး (ြမင်းြခံစ) ၂၇၅၅၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၂၉၀၈၀၀ ၂၉၀၈၀၀

၄ ပျဉ်းမနား ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀ ၃၆၇၄၀၀

၅ ပခုကူ ၂၇၅၅၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၂၄၄၉၀၀

၆ မေကးွ ၃၅၅၁၀၀ ၃၅၅၁၀၀ ၃၅၅၁၀၀ ၃၅၅၁၀၀

၇ ပခူဲး  ၃၆၇၄၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၈ ြပည် ၃၆၇၄၀၀ ၃၃၆၈၀၀ ၃၀၆၁၀၀ ၃၀၆၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၈၀ ၂၈၀ ၂၉၈ ၂၉၉

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (ေအာင်ပန်းစ) ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၀၅၁၅၀၀ ၂၀၅၁၅၀၀

၂ မနေလး ၁၈၉၈၄၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀ ၂၁၄၃၃၀၀

၃ မေကွး ၂၀၅၁၅၀၀ ၂၀၅၁၅၀၀ ၂၀၅၁၅၀၀ ၁၉၅၉၆၀၀

၄ ြပည် ၂၂၆၅၈၀၀ ၂၃၂၇၀၀၀ ၂၂၆၅၈၀၀ ၂၂၆၅၈၀၀

၅ ေတာင်ကီး ၁၆၈၄၀၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၆၅၃၄၀၀ ၁၅၃၀၉၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၇၅၇ ၇၅၇ ၉၈၃ ၉၈၇

( ဆ ) ကက်သွန်ြဖူ

( စ ) ကက်သွန်နီ

၈
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ မနေလး(ေကျာကဆ်ညစ်) ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀ ၁၄၀၈၄၀၀

၂ ေတာင် ကီး ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၀၂၃၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀ ၁၁၆၃၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၁၀၂ ၁၁၃၂ ၁၁၁၇ ၁၁၂၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ မုံရွာ ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၅၈၁၇၀၀ ၅၈၁၇၀၀

၂ မနေလး ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

၃ ေတာင်ကးီ(ေအာငပ်နး်) ၂၂၆၅၀၀ ၂၁၄၃၀၀ ၂၄၄၉၀၀ ၃၀၆၁၀၀

၄ မေကွး ၆၇၃၆၀၀ ၆၁၂၃၀၀ ၇၉၆၁၀၀ ၇၉၆၁၀၀

၅ ြပည် ၄၈၉၉၀၀ ၄၈၉၉၀၀ ၅၅၁၁၀၀ ၅၅၁၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁။ အိနိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၈၄၅ ၁၈၄၅ ၁၈၆၁ ၁၈၆၇

ကျပ်/ြပည်

၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (သစ်) ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၂ မနေလး (သစ်) ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၃ ပျဉ်းမနား(သစ်) ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၂၀၀

၄ ပုသိမ်(သစ်) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၅ ဟသာတ (သစ်) ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀ ၉၅၀

၆ ပခူဲး(သစ်) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀

၇ ြပည်(သစ်) ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ ၁၁၀၀

၈ မုံရွာ(ဧရာမင်း) ဆန်သစ် ၁၆၀၀ ၁၆၀၀ ၁၆၀၀ ၁၆၀၀

၉ စစ်ေတွ (သစ်) ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀ ၁၀၅၀

၁၀ သံတဲွ (အသစ်) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

၉
( ဇ ) နနွင်းတက်

(ဈ) ချင်း

စဉ် မို အ့မည်
ဧည့်မထဆန်

( ည ) ဆန် (ြပညတွ်ငး်)
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USD/PMT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ ထုိင်း ၃၉၅ ၃၉၅ ၃၉၇ ၃၉၇

၂ ဗယီက်နမ် ၃၄၀ ၃၄၀ ၃၄၅ ၃၄၅

၃ အိနိယ ၃၆၅ ၃၆၅ ၃၆၀ ၃၆၀

၄ ပါကစတန် ၃၇၀ ၃၇၀ ၃၇၀ ၃၇၀

၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ ရန်ကုန် (မိုးစပါး) ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၈၀၀၀ ၅၇၈၀၀၀ ၅၇၈၀၀၀

၂ မနေလး (မိုးစပါး) ၇၆၀၀၀၀ ၇၆၀၀၀၀ ၇၆၀၀၀၀ ၇၆၀၀၀၀

၃ ပျဉ်းမနား (မိုးစပါး) ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀ ၆၈၀၀၀၀

၄ ပုသိမ် (မိုးစပါး) ၅၉၈၀၀၀ ၆၂၆၀၀၀ ၆၂၆၀၀၀ ၆၂၆၀၀၀

၅ ပခူဲး(မိုးစပါး) ၅၄၀၀၀၀ ၅၄၀၀၀၀ ၅၅၅၀၀၀ ၅၅၅၀၀၀

၆ ြပည်(မိုးစပါး) ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀ ၅၇၀၀၀၀

၇ ေရဘို(ဧရာမင်း)(မိုးစပါး) ၉၁၀၀၀၀ ၉၁၀၀၀၀ ၉၁၀၀၀၀ ၉၁၀၀၀၀

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ မုံရွာ (CP) ၂၆၅၁၀၀ ၂၆၅၁၀၀ ၂၆၂၁၀၀ ၂၆၂၁၀၀

၂ မနေလး(ရှမ်း) ၂၇၀၀၀၀ ၂၇၁၉၀၀ ၂၆၀၈၀၀ ၂၆၀၈၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၂၄၀ ၂၃၈ ၂၃၇ ၂၃၇

၂ ေရလီ ၂၅၀ ၂၅၀ ၂၄၈ ၂၄၉

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၂၀၁ ၂၀၁ ၂၀၂ ၂၀၃

(ဋ) ဆန် (ြပညပ်) ဧည့်မထ ၂၅%

စဉ် မို အ့မည်

၁၀

(ဍ)  ေြပာင်းဖူးေစ့

(ဌ) စပါး

ဧည့်မထစပါး
ကျပ်/တင်း ၁၀၀
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ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ မနေလး ၁၂၉၂၇၀၀ ၁၂၂၄၇၀၀ ၁၁၉၇၈၀၀ ၁၂၉၂၇၀၀

၂ မေကွး ၁၂၇၉၈၀၀ ၁၂၅၂၃၀၀ ၁၂၆၇၆၀၀ ၁၃၅၉၅၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ မဆူယ် ၁၁၈၇ ၁၀၂၆ ၁၀၂၁ ၁၀၂၃

၂ ေရလီ ၁၂၀၄ ၁၀၅၃ ၁၀၄၆ ၁၀၄၈

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၀၆၀ ၁၀၆၀ ၁၀၃၈ ၁၀၄၁

ကျပ်/တန်

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ မနေလး (စမံုစ) ၂၂၃၁၅၀၀ ၂၀၅၅၁၀၀ ၂၁၀၉၀၀၀ ၂၁၃၆၆၀၀

၂ မေကးွ (စမံုစ) ၂၂၀၄၆၀၀ ၂၀၄၂၃၀၀ ၂၀၅၁၅၀၀ ၂၀၈၂၁၀၀

USD/MT

စဉ် မို အ့မည် ၂၈-၆-၂၀၁၆ ၅-၇-၂၀၁၆ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ၁၈-၇-၂၀၁၆

၁ မူဆယ် ၁၇၈၃ ၁၉၁၂ ၁၉၀၂ ၁၉၀၆

၂ ေရလီ ၁၈၀၆ ၁၉၅၆ ၁၉၄၃ ၁၉၄၆

၃ အနိိယ(မွန်ဘိုင်း) ၁၈၃၇ ၁၇၈၅ ၁၈၄၃ ၁၈၄၉

ြပည်တွင်း ြပည်ပ ြပည်တွင်း ြပည်ပ

၁ RSS-1 ၁၃၂၁.၆၅ ၁၇၃၂.၀၀ ၁၃၈၆.၈၇ ၁၈၁၃.၀၀

၂ RSS-2 ၁၂၂၈.၅၈ ၁၇၁၄.၅၀ ၁၂၉၃.၁၆ ၁၇၉၅.၅၀

၃ RSS-3 ၁၁၃၅.၅၀ ၁၆၉၉.၀၀ ၁၁၉၉.၄၆ ၁၇၈၀.၀၀

၄ RSS-4 ၁၀၄၂.၄၃ ၁၆၉၀.၅၀ ၁၀၄၉.၅၂ ၁၇၇၁.၅၀

၅ RSS-5 ၉၄၉.၃၅ ၁၆၇၇.၅၀ ၁၀၁၂.၀၄ ၁၇၅၈.၅၀

           ေဒ လာ/တန်
(တ) ေရာဘ်ာ

(ဎ)  နှမ်းြဖူ

၅-၇-၂၀၁၆
စဉ်

Source: ြမန်မာနိုင်ငံေရာ်ဘာစိုက်ပျို းထုတ်လုပ်သူများအသင်း၊ rubberboard.org.in

၁၈-၇-၂၀၁၆

၁၁

(ဏ)  နှမ်းနက်

အမျို းအစား
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ြပည်ပေရ
ကျပ်/

ကျပ်သား
 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

 ေဒ လာ/
ေအာငစ်

၁ ၅ -၇-၂၀၁၆ ၈၂၂၉၀၀ ၁၃၃၃.၉၈ ၁၃၄၃.၉၂ ၁၁၇၅

၂ ၆ -၇-၂၀၁၆ ၈၂၇၀၀၀ ၁၃၄၂.၉၁ ၁၃၆၇.၆၉ ၁၁၇၃

၃ ၇ -၇-၂၀၁၆ ၈၃၆၀၀၀ ၁၃၅၈.၆၉ ၁၃၆၇.၆၈ ၁၁၇၂

၄ ၈ -၇-၂၀၁၆ ၈၃၆၅၀၀ ၁၃၅၉.၅၀ ၁၃၅၈.၆၄ ၁၁၇၂

၅ ၉ -၇-၂၀၁၆ ၈၃၆၅၀၀ ၁၃၅၉.၅၀ ၁၃၅၈.၆၄ ၁၁၇၂

၆ ၁၀ -၇-၂၀၁၆ ၈၃၆၅၀၀ ၁၃၅၉.၅၀ ၁၃၅၈.၆၄ ၁၁၇၂

၇ ၁၁ -၇-၂၀၁၆ ၈၄၈၇၀၀ ၁၃၇၉.၃၃ ၁၃၅၉.၂၀ ၁၁၇၂

၈ ၁၂ -၇-၂၀၁၆ ၈၄၅၅၀၀ ၁၃၇၄.၁၃ ၁၃၅၄.၄၉ ၁၁၇၂

၉ ၁၃ -၇-၂၀၁၆ ၈၃၉၀၀၀ ၁၃၆၀.၀၈ ၁၃၃၇.၃၉ ၁၁၇၅

၁၀ ၁၄ -၇-၂၀၁၆ ၈၃၅၆၀၀ ၁၃၅၃.၄၂ ၁၃၃၈.၃၁ ၁၁၇၆

၁၁ ၁၅ -၇-၂၀၁၆ ၈၃၃၅၀၀ ၁၃၅၀.၀၂ ၁၃၂၈.၂၃ ၁၁၇၆

၁၂ ၁၆ -၇-၂၀၁၆ ၈၃၃၅၀၀ ၁၃၅၀.၀၂ ၁၃၂၈.၂၃ ၁၁၇၆

၁၃ ၁၇ -၇-၂၀၁၆ ၈၃၃၅၀၀ ၁၃၅၀.၀၂ ၁၃၂၈.၂၃ ၁၁၇၆

၁၄ ၁၈ -၇-၂၀၁၆ ၈၃၄၀၀၀ ၁၃၄၉.၆၈ ၁၃၂၉.၆၆ ၁၁၇၇

မျက်နှာစာအလုိက်
ေငွလဲနန်း 

(ယွမ၊် ဘတ်၊ တာကာ၊ ရူပီး)

၁ ၆.၈၆  ယမွ်

၂ ၃၅.၂၀  ဘတ်

၃ ၈၁.၆၆ တာကာ

၄ ၆၇.၉၀  ရူပီး

၁၂

( ၂၅ - ၇ -၂၀၁၆) ေန ့ြပင်ပေငွလဲနန်း

၁ ေဒ လာေငွလဲနန်း

စဉ် ေနစ့ွဲ

Source: ဗဟုိဘဏ်၊ Xe.com

Source: နယ်စခန်းမှ ေနစ့ဉ်တင်ြပသည့် ြပင်ပေငွလဲနန်း

 ေမာင်ေတာ

တမူး

ြမန်မာေငွလဲနန်း (ကျပ်)

၁၁၈၃

၁၁၇၈

စဉ် စခန်းအမည်

၁၁၈၉

၁၂၁၇မူဆယ်

ြမဝတီ

ြပည်တွငး်ေရ

ေရေစျးနန်း

ကျပ်/ကျပသ်ား

 ေဒ လာ
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စဉ် USD/MT မှတ်ချက်

၁ မတပဲ်              ( က ) FAQ ၁၅၄၀-၁၅၇၀

(  ခ  ) SQ ၁၅၆၀-၁၅၉၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၂၂၀၀-၂၂၄၅

( ဃ ) အခွံပါအြခမ်း ၁၉၂၅-၁၉၆၅

၂ ပဲတီစိမ်း       ( က ) FAQ ၈၀၀-၈၅၀

(  ခ  )  ေရဝါအေသး(under 3.5 mm) ၈၅၀-၈၈၀

(  ဂ  ) အခွံပါအလုံးေသးအြခမ်း ၁၀၀၀-၁၀၆၅

( ဃ ) အခွံခတ်အလုံးေသးအြခမ်း ၁၀၇၀-၁၁၃၅

၃ ပဲစဉ်းငံု  ( က ) အနီ (FAQ) ၁၂၅၀-၁၂၈၀

(  ခ  ) ြဖူနီ (FAQ) ၁၁၅၀-၁၁၈၀

(  ဂ  ) အြဖူ (FAQ) ၁၁၅၀-၁၁၈၀

၄ ပဲလွန်းြဖူ ( က ) FAQ ၅၇၀-၆၀၀

(  ခ  ) SQ (12.5 ဇကာ) ၆၇၀-၇၀၀

၅ ပဲလွန်းနီ ( က) FAQ ၆၀၀-၆၃၀

၆ ကုလားပဲြဖူလုံးကီး ( က ) FAQ ၁၂၀၀-၁၂၃၀

(  ခ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၁၆၀၀-၁၆၄၀

၇  ေြမေထာက်ပဲ ( က ) FAQ ၆၅၀-၆၈၀

(  ခ  ) အခွံပါအြခမ်း ၆၈၅-၇၂၀

(  ဂ  ) အခွံခတ်အြခမ်း ၈၁၅-၈၅၀

၈ ပဲကးီ ၆၀၀-၆၅၀

၁၃

 ၁၈ - ၇ -၂၀၁၆ ေန ့ကုန်စည်ဒုိင်တွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ ပဲေစျးနန်းများ

အမျို းအမည်
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ဝန်ထမ်းေရးရာသတင်းများ 

၁။ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုနသွ်ယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ေဒသတွင်းစးီပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခွဲမှ ဦးကိုကိုေထွး  (၁၄/ပသန(နုိင်)၀၈၃၂၀၈)၊ 

ဒု-ဦးစးီမှူ းကို နုိင်ငံဝ့န်ထမ်းနညး်ဥပေဒ အခန်း(၈) ၊ နညး်ဥပေဒ (၉၆) အရ (၁၁-၇-၂၀၁၆) မှ (၂၀-၇-

၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ လစာမ့ဲခွင့် (၁၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂။ ၁၂-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပက်ဲေရးဌာနခွဲမှ  ဦးစီးအရာရှိ ဦးြမင့် ဖိုး (၁၄/ပသန(နုိင်) ၀၅၆၅၃၈) ကုိ နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ နည်းဥပေဒ(၈၇)အရ (၁၄-၇-၂၀၁၆)မှ (၂၂-၇-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ လုပ်သက် 

ခွင့် (၉) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၃။ ၁၃-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း( ၂ ) ဦးကို ၎င်းတိုကုိ့ အမညနှ်င့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတုိင်း နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ သူဇာလင်း ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၁၂-၇-၂၀၁၆ မှ ၄ ရက် 

    ၇/ရကန(နိုင်) ၀၄၁၅၄၆   ၁၅-၇-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ဦးေကျာ်ဇငသ်က်ဟုန် ငယ်/ေရး မူဝါဒ ၁၈-၇-၂၀၁၆ မှ ၇ ရက် 

    ၆/ထဝန(နိုင်) ၁၁၄၃၀၅   ၂၄-၇-၂၀၁၆ ထိ 

၄။ ၁၃-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခဲွမှ လက်ေထာက်ညန်ကားေရးမှူး ေဒ ေအးေအးေထွး (၁၂/ဗဟန(နိုင်) ၀၀၅၀၀၈) 

ကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၉၃) အရ (၄-၇-၂၀၁၆) မှ (၃-၈-၂၀၁၆) ရက်ေန ့

အထိ   ေဆးလက်မှတ်ခွင့် (၃၀) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။  

၅။ ၁၄-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရး ဦးစီး 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ဦးဗီွပီဘရူးဝါး (၁၂/ 

တမန(နိုင်)၀၉၁၆၅၇)၊ စာရင်းကိုင်-၃ ကုိ (၁၈-၇-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးသို ့

တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်။ 
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၆။ ၁၄-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း (၇) ဦးတိုသ့ည် ၎င်းတုိအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲပါ ေနရ့က်များတွင် နှစ်တိုးေစ့ 

ေရာက် ပီ ြဖစ်ပါသြဖင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ေဖာြ်ပပါအတုိငး် နှစ်တိုး 

အပါ အဝင် လစာေငွများကုိ တိုးြမှင့်ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည် - 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

လက်ရိှ 
ရာထူး 

ရသည့်ေန ့

ယခင်နှစ်တုိး 
ခံစားသည့်ေန ့

နှစ်တုိး 
ေစ့သည့်ေန ့

နှစ်တုိးေကး 
အပါအဝင် 
မူရင်းလစာ  

(ကျပ်) 
(က) ေဒ နှင်းရည်ေထွး 

၉/မထလ(နုိင်)၂၈၃၉၇၄ 
ငယ်/ေရး ေဒသတွင်း ၁-၇-၂၀၁၄ - ၁-၇-၂၀၁၆ 

(ပ) ကိမ် 
၁၅၂၀၀ိ/- 

( ခ ) ေဒ တင်တင်ြမင့် 
၁၁/ကဖန(နုိင်)၀၆၄၄၆၈ 

ငယ်/ေရး ကုန်သွယ်မ
မူဝါဒ 

၂၆-၆-၂၀၁၄ - ၇-၇-၂၀၁၆ 
(ပ) ကိမ် 

၁၅၂၀၀ိ/- 

  (၂၈-၃-၂၀၁၆)မှ (၇-၄-၂၀၁၆)ထိ လစာမ့ဲခွင့် (၁၁)ရက်ခံစားသည်။  
( ဂ ) ေဒ ြဖူြဖူဝင်း-၂ 

၉/ကဆန(နိုင်)၁၀၂၇၉၅ 
ကီး/ေရး နယ်ရံုး ၅-၇-၂၀၁၂ ၅-၇-၂၀၁၄ ၅-၇-၂၀၁၆ 

(ဒု) ကိမ် 
၁၆၉၀၀ိ/- 

(ဃ) ေဒ သက်သက်ေအာင် 
၉/ကဆန(နိုင်)၁၀၇၀၅၃ 

ကီး/ေရး နှစ်နုိင်ငံ ၅-၇-၂၀၁၂ ၅-၇-၂၀၁၄ ၅-၇-၂၀၁၆ 
(ဒု) ကိမ် 

၁၆၉၀၀ိ/- 

( င ) ဦးတင်လှ 
၁၂/ဥကမ(နုိင်)၀၅၅၃၈၃ 

ရံုးအုပ် မိတ် ၁၁-၇-၂၀၀၈ ၁၁-၇-၂၀၁၄ ၁၁-၇-၂၀၁၆
(စတတု)ကိမ်

၂၀၃၀၀ိ/- 

( စ ) ဦးေကျာ်စွာဝငး် 
၁၄/ပသန(နုိင်)၀၉၈၇၀၀ 

ကီး/ေရး နယ်ရံုး ၁၁-၇-၂၀၀၈ ၁၁-၇-၂၀၁၄ ၁၁-၇-၂၀၁၆
(စတတု)ကိမ်

၁၇၃၀၀ိ/- 

(ဆ) ေဒ ခင်သီတာ 
၁၂/သကတ(နိင်ု) 
၀၀၂၂၇၆ 

ကီး/ေရး ပုိ/့သွင်း 
(ရန်ကုန်) 

၁၁-၇-၂၀၀၈ ၁၁-၇-၂၀၁၄ ၁၃-၇-၂၀၁၆
(စတတု)ကိမ်

၁၇၃၀၀ိ/- 

  (၃၀-၅-၂၀၁၅)မှ (၃၁-၅-၂၀၁၅)ထိ လစာမ့ဲခွင့်(၂)ရက်ခံစားသည်။  

၇။ ၁၄-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဆက်သွယ်ေရး( ၅ ) နှင့်အဆင့်တူ (လစာနန်း 

ကျပ် ၁၃၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၄၅၀၀၀) (၂၃) ဦးတုိကုိ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၁၂ ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်းတုိ ့အမညနှ်င့် 

ယဉ်ှတွဲေဖာ်ြပပါ အငယ်တန်းစာေရးနှင့်အဆင့်တူ (လစာနန်းကျပ် ၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) ရာထူး 

အဆင့်သို ့တုိးြမှင့်ခန်ထ့ားလုိက်သည်-  

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
လက်ရိှရာထူး/ 
လစာနန်း 

လက်ရိှတာဝန် 
ထမ်းေဆာင် 
ေနသည့်ဌာန 

တုိးြမှင့်ခန်ထ့ားသည့် 
ရာထူး/လစာနန်း 

(က) ဦးရဲလင်းခန် ့
၁၂/မရက(နုိင်)၁၅၉၈၄၉ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

စီမံ အငယတ်န်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ခ ) ေဒ ချို နွယ်သန်း 
၁၀/ပမန(နိုင်)၂၀၂၀၇၄ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

နည်းပညာ ဒု-လက်ေထာက် 
ကွန်ပျူတာလုပေ်ဆာင်ေရးမှူး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 
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( ဂ )  ဦး ဖို းထက်ကုိ 

၇/ဇကန(နိုင်)၀၅၇၈၅၈ 
ဆက်သွယ်ေရး-၅ 

(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 
လုပ်ငန်းစစ် အငယတ်န်းစာေရး 

(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

(ဃ)  ဦးြပည့်စံုသူ 
၁၂/မဂဒ(နိင်ု)၁၄၃၈၄၄ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

နည်းပညာ ဒု-လက်ေထာက် 
ကွန်ပျူတာလုပေ်ဆာင်ေရးမှူး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( င ) ဦးေနေသးွ 
၁၄/ပသန(နုိင်)၂၀၅၃၄၉ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

နည်းပညာ ဒု-လက်ေထာက် 
ကွန်ပျူတာလုပေ်ဆာင်ေရးမှူး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( စ ) ဦးထန်ိလင်း 
၉/ကဆန(နိုင်)၁၅၉၃၂၃ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

ေမာေတာင် ဒု-လက်ေထာက် 
ကွန်ပျူတာလုပေ်ဆာင်ေရးမှူး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

(ဆ) ေဒ အိမွန် 
၇/သနပ(နုိင်)၁၁၁၉၀၂ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

မူဝါဒ ဒု-လက်ေထာက် 
ကွန်ပျူတာလုပေ်ဆာင်ေရးမှူး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ဇ ) ဦးေကာင်းထက်နုိင် 
၉/ပမန(နုိင်)၁၉၀၂၁၈ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

ပုိ/့သွင်း အငယတ်န်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ဈ )  ဦးသန်းကုိေမာင် 
၉/နထက(နိုင်)၁၆၂၁၉၁ 

ကပတအကူမှူး 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

နည်းပညာ ဒု-လက်ေထာက် 
ကွန်ပျူတာလုပေ်ဆာင်ေရးမှူး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

(ည)  ဦးေအးမင်းထွန်း-၂ 
၉/နထက(နိုင်)၁၆၀၂၆၈ 

ကပတအကူမှူး 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

ေငွစာရင်း ဒု-လက်ေထာက် 
ကွန်ပျူတာလုပေ်ဆာင်ေရးမှူး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ဋ ) ဦး ငိမ်းချမ်းေဇာ် 
၁၂/သဃက(နုိင်)၁၇၉၄၈၉

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

ပုိ/့သွင်း အငယတ်န်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ဌ )  ဦးေကျာ်ထက် 
၉/လဝန(နုိင်)၂၅၂၃၇၇ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

စီမံ အငယတ်န်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ဍ ) ဦးေနသူေအာင် 
၅/တဆန(နိုင်)၁၂၇၉၁၅ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

ြမဝတီ ယာဉ်ေမာင်း(၄) 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ဎ ) ဦးေဇယျာ ဖိုး-၂ 
၉/ပမန(နုိင်)၂၄၃၁၀၀ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

ယှဉ် ပိုင်မ အငယတ်န်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

(ဏ)  ဦးေအာင်ေကျာေ်ကျာ် 
၉/တကန(နုိင်)၁၉၀၄၈၄ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

မူဝါဒ အငယတ်န်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

(တ) ဦးေကျာ်ရင်းဦး 
၅/တဆန(နိုင်)၁၄၀၉၅၅ 

ကပတအကူမှူး 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

စာရငး်အင်း ဒု-လက်ေထာက် 
ကွန်ပျူတာလုပေ်ဆာင်ေရးမှူး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

(ထ) ဦးေနဗလ 
၉/လဝန(နုိင်)၁၉၉၆၃၅ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

ယှဉ် ပိုင်မ အငယတ်န်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ဒ )  ဦးေအာင်မျိုးဟိနး် 
၇/ပမန(နုိင်)၂၀၄၈၂၁ 

ဆက်သွယ်ေရး-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

မူဝါဒ အငယတ်န်းစာေရး 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 
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( ဓ ) ဦးလင်းလင်းေဇာ် 

၈/မသန(နုိင်)၀၉၉၃၆၅ 
ယာဉ်ေမာင်း-၅ 

(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 
စီမံ ယာဉ်ေမာင်း(၄) 

(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( န ) ဦးဉာဏ်လင်း 
၉/တကန(နုိင်)၁၃၈၉၅၈ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

ကျိုင်းတံု ယာဉ်ေမာင်း(၄) 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ပ ) ဦးေအာင်ြမတ်သူ 
၁၂/လသယ(နုိင်)၀၅၆၂၉၆

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

စစ်ေတွ ယာဉ်ေမာင်း(၄) 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ဖ ) ဦးကုိကုိနုိင် 
၉/ပမန(နုိင်)၂၄၃၀၉၉ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

မူဆယ် ယာဉ်ေမာင်း(၄) 
(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၆၀၀၀ိ) 

( ဗ )  ဦးေကျာေ်ထွး 
၁၀/ကထန(နုိင်) ၁၀၂၃၃၂ 

ယာဉ်ေမာင်း-၅(၁၃၅၀၀ိ-
၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

စီမံ ယာဉ်ေမာင်း(၄)(၁၅၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-
၁၆၀၀၀ိ) 

 

၈။ ၁၄-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရုံးအကူနှင့်အဆင့်တူ (လစာနန်းကျပ် 

၁၂၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၃၀၀၀၀) (၃) ဦးတိုက့ို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၁၂ ရက်ေနမ့ှစ၍ ၎င်းတို ့ အမညနှ်င့် 

ယဉ်ှတွဲေဖာ်ြပပါ ဆက်သွယ်ေရး(၅)နှင့်အဆင့်တူ (လစာနန်းကျပ် ၁၃၅၀၀၀-၂၀၀၀-၁၄၅၀၀၀) ရာထူး 

အဆင့်သို ့တုိးြမှင့် ခန်ထ့ားလိုက်သည် -  

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
လက်ရိှရာထူး/ 
လစာနန်း 

လက်ရိှတာဝန် 
ထမ်းေဆာင် 
ေနသည့်ဌာန 

တုိးြမှင့်ခန်ထ့ားသည့် 
ရာထူး/လစာနန်း 

(က) ဦးေကျာ်လင်းေအာင် 
၈/မသန(နုိင်)၁၂၀၇၈၅ 

သန်ရှ့င်းေရးအကူ 
(၁၂၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၃၀၀၀ိ) 

စီမံ လုံြခုံေရး-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

( ခ ) ေဒ ရီရီချို 
DLA- ၀၃၃၅၇၁ 

ရံုးအကူ 
(၁၂၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၃၀၀၀ိ) 

ရန်ကုန်ပုိ/့သွင်းရုးံ သန်ရ့ှင်းေရး-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

( ဂ ) ဦးဝင်းေဇာ်ေဌး 
၈/တတက(နုိင်)၁၇၅၁၄၉

ရံုးအကူ 
(၁၂၀၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၃၀၀၀ိ) 

စီမံ လုံြခုံေရး-၅ 
(၁၃၅၀၀ိ-၂၀၀ိ-၁၄၅၀၀ိ) 

၉။ ၁၄-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အရာထမ်း(၄) ဦးနှင့် အမထမ်း(၁၆) ဦးတုိကိ့ု (၁၈-၇-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့စ၍ ၎င်းတို ့

အမညန်ှင့်ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ဌာနခွဲများသုိ ့ ေြပာင်းေရ  ့တာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှ ေြပာင်းေရ  ့

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်  ဌာနခဲွ ဌာနခဲွ 

 (က)  ေဒ ေအးြမင့်-၁ လ/ထ ညန်ကားေရးမှူး ပို/့သွင်း ေငွစာရငး် 

  ၁၂/ရကန(နိုင်)၀၂၃၉၈၃ 
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 ( ခ ) ေဒ ခင်တိုးြမင့် ဦးစီးအရာရှိ ေငွစာရင်း ပုိ/့သင်ွး 

  ၁၀/မလမ(နိုင်)၀၃၄၉၉၄ 

 ( ဂ ) ေဒ ခင်စန်းရီ ဦးစီးအရာရှိ ပို/့သွင်း လုပ်ငန်းစစ် 

  ၁၂/ပဇတ(နုိင်)၀၀၇၀၇၁ 

 (ဃ) ဦးေဆလွတ်ေမာင် ဦးစီးအရာရှိ လုပ်ငန်းစစ် ပုိ/့သင်ွး 

  ၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၄၃၉၃၃  

 ( င ) ေဒ ေမသူ ဦးစီးမှူး လုပ်ငန်းစစ် ပုိ/့သင်ွး 

  ၁၂/ရကန(နိုင်)၀၄၅၁၀၁ 

 ( စ ) ဦးစိုးနိုင်-၃ ဦးစီးမှူး ပို/့သွင်း လုပ်ငန်းစစ် 

  ၁၂/ရကန(နိုင်)၀၄၀၀၅၆ 

 (ဆ) ေဒ ဇင်မာညိမ် ဦးစီးမှူး လုပ်ငန်းစစ် ပုိ/့သင်ွး 

  ၈/မလန(နိုင်)၀၅၂၆၀၅ (ကွန်ပျူတာ) 

 ( ဇ ) ဦးေဇာ်လင်းေအာင် ဌာနခွစဲာေရး နယ်ရုံး ပုိ/့သင်ွး 

  ၇/ရကန(နိုင်)၀၃၈၆၃၇ 

 ( ဈ ) ဦးေကျာ်မင်းစိုး ဒု-ဦးစီးမှူ း ပို/့သွင်း နယ်ရုံး 

  ၇/တငန(နုိင်)၀၀၂၅၈၇ 

 (ည) ဦးဝငး်ကုိ-၂ ဒု-ဦးစီးမှူ း ပို/့သွင်း နယ်ရုံး 

  ၅/ဝလန(နိုင်)၁၁၈၄၆၂  

 ( ဋ ) ဦးေအာင်စိးုလင်း ဌာနခွစဲာေရး စာရငး်အင်း ပုိ/့သင်ွး 

  ၁၂/ရပသ(နုိင်)၀၂၇၁၄၅ 

 ( ဌ ) ေဒ မျို းမာမာစိုး ဒု-ဦးစီးမှူ း ပို/့သွင်း ေငွစာရငး် 

  ၁၄/ပသန(နိုင်)၀၀၅၄၇၆ 

 ( ဍ ) ဦးသိန်းေဇာ်-၂ ဒု-ဦးစီးမှူ း ပို/့သွင်း ပညာေပး 

  ၁၂/ကခက(နိုင်)၀၀၄၇၀၇ 

 ( ဎ) ဦးေဇလတ် ဒု-ဦးစီးမှူ း ပညာေပး ပုိ/့သင်ွး 

  ၈/ခမန(နိုင်)၁၂၁၀၂၄ 

 (ဏ) ေဒ နွယ်နီဝင်း-၂ ဒု-ဦးစီးမှူ း ပို/့သွင်း လုပ်ငန်းစစ် 

  ၁၂/ကခက(နိုင်)၀၀၀၅၇၆ (ကွန်ပျူတာ) 
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 (တ) ေဒ ပန်းဦးမွန် အကီးတန်းစာေရး မူဝါဒ ပုိ/့သင်ွး 

  ၁၃/လရန(နုိင်)၁၁၂၃၄၅ (ကွန်ပျူတာ) 

 (ထ) ေဒ ခင်မာညို လ/ထကွန်ပျူတာ ပို/့သွင်း မူဝါဒ 

  ၉/လဝန(နိုင်)၁၅၁၃၀၉ လုပ်ေဆာင်ေရးမှူး   

 ( ဒ ) ဦးေသာ်ဇင်ဦး အငယ်တန်းစာေရး ေငွစာရင်း ပုိ/့သင်ွး 

  ၁၃/တကန(နိုင်)၂၆၂၅၂၅ 

 ( ဓ ) ဦးရဲလင်းဟိန်း အငယ်တန်းစာေရး ပို/့သွင်း စမံီ 

  ၁၂/အလန(နိုင်)၀၄၄၆၅၇ 

 ( န ) ဦး ဖို းေဝေအာင် အငယ်တန်းစာေရး စီမံ ပုိ/့သင်ွး 

  ၅/ရဥန(နုိင်)၀၉၃၇၇၄ 

၁၀။ ၁၄-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၀၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးတွင် ကွန်ပျူတာ တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ေဒ ဇင်မာဦး-၂ 

(၇/ရတရ(နုိင်)၁၀၁၆၈၁)၊ ဒု-ဦးစီးမှူးကို (၂၀-၇-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ေဒသတွင်းစီးပွားေရး ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရွက်မဌာနခွဲသို ့ ေြပာငး်ေရတ့ာဝန်ချထားလိုက် ပီး CO Form ထုတ်ေပးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင် 

ရွက်ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးသို ့တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်လိုက်သည။် 

၁၁။ ၁၄-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေဒသတွငး်စးီပွားေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မဌာနခဲွမှ CO Form ထုတ်ေပးေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင် 

ရွက်ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တွဲဖက်တာဝန် ေပးအပ်ထားေသာ ေဒ စိုးစိုးယု (၁၂/ 

ဗတထ(နိုင်) ၀၄၃၂၄၈)၊ အငယ်တန်းစာေရးကို (၂၀-၇-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍  ရန်ကုန်ပုိက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးသို ့

ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။  

၁၂။ ၁၄-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမး်(၄) ဦးကို (၂၀-၇-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ 

ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးေအာက်ရှိ ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ဌာနစိတ်များသို ့ ေြပာင်းေရ  ့တာဝန် 

ေပးအပ်လိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ ရာထူး လက်ရိှ ေြပာင်းေရ  ့

  မှတ်ပံုတင်အမှတ်  ဌာနစိတ် ဌာနစိတ် 

 (က) ေဒ ခင်လုံးြဖူ ဦးစီးမှူး စီမံေရးရာ သွင်းကုန်လိုင်စင်  

  ၁၂/မဘန(နုိင်)၀၁၄၇၈၅    
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 ( ခ ) ေဒ ချိုမာဦး ဒု-ဦးစီးမှူ း သွင်းကုန်လိုင်စင် စမံီေရးရာ 

  ၁၄/ပတန(နုိင်)၀၁၇၂၆၀ 

 ( ဂ ) ဦးစိုးတင့်-၂ အကီးတန်းစာေရး သွင်းကုန်လိုင်စင် စမံီေရးရာ 

  ၇/လပတ(နိုင်)၀၁၂၅၅၄ 

 (ဃ) ေဒ ေအးမာကူ အကီးတန်းစာေရး စီမံေရးရာ သွင်းကုန်လိုင်စင် 

  ၁၄/ဖပန(နိုင်)၀၉၅၄၃၉ 

၁၃။ ၁၄-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၂)ဦးကို (၂၀-၇-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ 

ကုန်သွယ်မပညာေပးေရးဌာနခွဲသို ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက် ပီး ကုနသွ်ယမ် သင်တန်းေကျာင်းတွင် 

တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးသို ့တွဲဖက်တာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး  

 (က) ေဒ ဥမာ-၁ ၁၂/ကတတ(နိုင်)၀၀၆၁၆၂ ဆက်သွယ်ေရး-၂ 

 ( ခ ) ေဒ ဝင်းနွဲ ဝ့င်း ၁၂/ရပသ(နိုင်)၀၂၅၂၄၀ အကီးတန်းစာေရး(ကွန်ပျူတာ) 

၁၄။ ၁၄-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်မပညာေပးေရးဌာနခွဲမှ ကုန်သွယ်မသင်တန်းေကျာင်းတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် 

ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်ထားေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမထမ်း(၂) ဦးကို     

(၂၀-၇-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်- 

 စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး   

 (က) ေဒ တင်တင်လာ ၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၅၀၅၁၁ ဦးစီးမှူး  

 ( ခ ) ေဒ ဆုမွန်ရည် ၇/သဝတ(နုိင်)၀၉၈၈၇၅ အငယတ်န်းစာေရး(ကွန်ပျူတာ) 

၁၅။ ၁၄-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ  ဦးြမဝင်း-၁ (၁၂/ဥကမ(နိုင်) 

၁၃၁၄၅၀)၊ ဦးစီးမှူးကို (၂၀-၇-၂၀၁၆) ရက်ေနမှ့စ၍  နယ်စခန်းများညှိနင်း ကွပ်ကဲေရးဌာနခွဲသို ့

ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက် ပီး ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးတွင် ြပန်လည်တဲွဖက် တာဝန်ေပးအပ် လိုက် 

သည်။ 

၁၆။ ၁၄-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာန၊ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပက်ဲေရးဌာနခွဲမှ ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ်ထား 
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ေသာ  ဦးေကျာ်စွာဝင်း (၁၄/ပသရ(နုိင်)၀၉၈၇၀၀)၊ အကီးတန်းစာေရးကို (၂၀-၇-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့စှ၍  

ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက်သည်။  

၁၇။ ၁၄-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနီှး 

ြမှုပ်နှံမဌာနဆိုင်ရာ ပူးေပါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ  ့(MIC-OSS) ရန်ကင်းရုံးတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၂) ဦးကို (၂၀-၇-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့စှ၍ ရန်ကုန်ပိုကု့န် 

သွင်းကုန်ရုံးသို ့ေြပာင်းေရတ့ာဝနခ်ျထားလုိက်သည်- 

 စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး   

 (က) ဦးေအာင်ဝင်း-၁ ၉/ပမန(နိုင်)၀၀၀၀၀၈ ဒု-ဦးစီးမှူ း 

 ( ခ ) ေဒ ေမသူေအာင် ၇/လပတ(နုိင်)၁၂၄၆၈၂ အကီးတန်းစာေရး(ကွနပ်ျူတာ) 

၁၈။ ၁၄-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း(၂) ဦးကို 

(၂၀-၇-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ နယ်စခန်းများညှိနင်းကွပက်ဲေရးဌာနခွဲသို ့ ေြပာင်းေရတ့ာဝန်ချထားလိုက် ပီး 

ြမန်မာနိုင်ငံရငး်နှီးြမှု ပ်နှံမဌာနဆိုင်ရာပူးေပါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ  ့ (MIC-OSS) ရန်ကင်းရုံးတွင် တာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးသို ့တွဖဲက်တာဝန် ေပးအပ်လုိက်သည်- 

 စဉ် အမည် မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး   

 (က) ဦးလှြမင်ေ့ထွး ၁၂/ဒလန(နုိင်)၀၃၉၇၈၆ ဒု-ဦးစီးမှူ း  

 ( ခ ) ေဒ သိဂထွန်း ၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၇၃၈၅၇ အငယတ်န်းစာေရး(ကွန်ပျူတာ) 

၁၉။ ၁၄-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၁၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲမှ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးတွင် တွဲဖက်တာဝန် ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိေသာ 

ဦးခင်ေမာင်သိန်း (၁၂/ဗဟန(နုိင်)၀၃၅၀၇၃ )၊ စာရငး်ကုိင်-၂ လုပ်သက်ခွင့် ခံစားစဉ်ကာလအတွင်း ၎င်း၏ 

လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းေဆာင်ရန်အတွက် ေငွစာရင်းဌာနခွဲ(ရုံးချုပ်)မှ ဦးခငေ်မာင်ဝငး်-၁ (၁၄/ညတန 

(နိုင်)၀၅၂၃၄၂)၊ ဆက်သွယ်ေရး-၁ ကုိ (၁၃-၇-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးတွင် ေခတ 

တာဝန်ချထားလိုက်သည။်  

၂၀။ ၁၅-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၀/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ တစ်ဖက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း( ၄ ) ဦးကို ၎င်းတိုအ့မညန်ှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတိုင်း နိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသးီ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 
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   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးေဇာ်ဝင်း ဦးစီးမှူ း နယ်ရုံး ၅-၇-၂၀၁၆  ၁  

    ၁၂/ဒပန(နိငု်)၀၃၀၄၅၇  (ရန်ကုန်ပို/့သွင်းတဲွဘက်) 

 ( ခ ) ေဒ ေမာ်ေမာ်ေအာင် ကီးေရး ေငွစာရင်း ၁၉-၇-၂၀၁၆ မှ ၄  

    ၉/မသန(နိငု်)၀၇၉၄၀၄   ၂၂-၇-၂၀၁၆ ထိ  

 ( ဂ )  ဦးခငေ်မာင်သိန်း စာရင်းကိုင်-၂ ေငွစာရင်း ၁၄-၇-၂၀၁၆ မှ ၉  

    ၁၂/ဗဟန(နိုင်)၀၃၅၀၇၃  (ရန်ကုန်တွဲဘက်)၂၂-၇-၂၀၁၆ ထိ  

 ( ဃ)  ေဒ ေချာစုေထွး ငယ်ေရး ယှဉ် ပို င်မ ၁၃-၇-၂၅၀၁၆ မှ ၃ 

    ၉/ကပတ(နိုင်)၂၀၂၇၅၀   ၁၅-၇-၂၀၁၆ ထိ 

၂၁။ ၂၁-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၁/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ လွယ်ဂျယ်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းမှ ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး ဦးစိုးဝင်းေမာင် (၁၂/မဂတ(နိုင်) ၀၁၃၀၅၂) 

ကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) နှင့် (၉၆) တိုအ့ရ (၁၇-၇-၂၀၁၆) မှ(၁၈-၇-

၂၀၁၆)ရက်ေနထ့ိ လုပ်သက်ခွင့်(၂) ရက်နှင့် (၁၉-၇-၂၀၁၆) မှ (၃၁-၇-၂၀၁၆) ရက်ေနထိ့  လစာမ့ဲခင့်ွ (၁၃) 

ရက် ခံစား ခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၂။ ၁၅-၇-၂၀၁၆ ရက်စဲွပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၂/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အရာထမ်း (၁) ဦးနှင့် အမထမ်း (၁) ဦးတိုကုိ့ တစ်ဦးချင်း ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ပါမစ် 

လိုင်စင် တစ်ကိမထ်က်မနည်း Print ထုတ်ေပးခဲ့သည့် ြဖစ်စဉ် ြဖစ်ပွားမ နှင့် ပတ်သက်၍ အမတွဲများ ရှာေဖွ 

တင်ြပနိုင်ေရးအတွက် ရန်ကုန်ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံးသို ့ (၁၅-၇-၂၀၁၆) ရက်ေနမ့ှစ၍ တွဲဖက်တာဝန်ေပးအပ် 

လိုက်သည်- 

 စဉ် အမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး လက်ရိှတာဝန်  

    ထမ်းေဆာင်ေနသည့်ဌာန  

 (က) ဦးဝငး်ေမာင်-၁ ဦးစီးအရာရှိ နယ်ရုံး 

  ၁/ဗမန(နိုင်)၀၀၁၇၁၇ 

 ( ခ ) ဦးေဇာ်မင်းသူ ဒု-လ/ထကပတမှူး ကျို င်းလပ် 

  ၁၄/ညတန(နုိင်)၁၈၄၆၄၃ 
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၂၃။ ၂၁-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၃/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အရာထမ်း( ၂ ) ဦးကို ၎င်းတိုအ့မည်နှင့် ယှဉတဲွ် ေဖာ်ြပပါ  ေနရ့က်များအတိုင်း 

နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းနညး်ဥပေဒအခန်း(၈) ၊ နည်းဥပေဒ(၉၃) အရ ေဆးလက်မှတ်ခွင့် အသီးသီး ခံစားခွင့်ြပု 

လိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးကိုကိုေလး ညန်မှူ း WTO ၁၉-၇-၂၀၁၆  ၁ လ  

    ၁၁/စတန(နိုင်) ၀၁၂၁၀၄   ၁၈-၈-၂၀၁၆  

 ( ခ ) ဦးြမတ်သူ ဦး/ရှိ ကသရ ၁၃-၇-၂၀၁၆ မှ ၁၅ ရက်  

    ၁၂/တတန(နိုင်) ၀၀၆၃၈၁  (မဆ) ၂၇-၇-၂၀၁၆ ထိ 

၂၄။ ၂၁-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၄/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခဲွမှ ဦးလြပည့်ေအာင်(၁၁/စတန(နိုင်) ၀၂၆၃၈၀)၊ ဆက်သွယ်ေရး(၂)ကုိ နိုင်ငံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ နညး်ဥပေဒ(၉၃) အရ (၁၂-၇-၂၀၁၆) မှ (၁၁-၈-၂၀၁၆) ရက်ေန ့ အထိ   

ေဆးလက်မှတ်ခွင့်(၁) လ ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည်။ 

၂၅။ ၂၁-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၅/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း( ၃ ) ဦးကို ၎ငး်တို ့အမည်နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတုိင်း နုိငင်ံ့ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသးီ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 

   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ဦးတင်ထွန်း ဒု-ဦးစီးမှူး စီမံ ၁၉-၇-၂၀၁၆ မှ ၄ 

    ၁၂/သကတ(နိုင်) ၀၅၉၁၉၆   ၂၂-၇-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ခ ) ေဒ ြမတ်ဆုလင် ကီး/ေရး ပုိ/့သွင်း ၁၄-၇-၂၀၁၆ မှ ၇ 

    ၇/သဝတ(နိုင်) ၀၉၈၈၇၆  (ရန်ကုန်) ၂၀-၇-၂၀၁၆ ထိ 

 ( ဂ ) ဦးေဇာ်မျိုးထွနး် ငယ်/ေရး စီမံ ၂၅-၇-၂၀၁၆ မှ ၇ 

    ၅/ဝလန(နိုင်) ၁၅၁၁၅၉   ၃၁-၇-၂၀၁၆ ထိ  

၂၆။ ၂၁-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၆/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာနမှ တစဖ်က်ေဖာြ်ပပါ အရာထမ်း( ၂ ) ဦးကို ၎င်းတိုအ့မညန်ှင့် ယှဉ်တွဲ ေဖာ်ြပပါ ေနရ့က်များအတုိင်း နုိင်င့ံ 

ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း (၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ လုပ်သက်ခွင့် အသီးသးီ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်- 
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   စဉ် အမည်/မှတ်ပံုတင်အမှတ် ရာထူး ဌာန ခွင့်ကာလ ရက်ေပါင်း 

 ( က ) ေဒ စန်းစနး်ေဌး ဦး/ရှိ စာရငး်အင်း ၁-၈-၂၀၁၆  ၁၇ ရက်  

    ၁၂/လမန(နိုင်) ၀၆၀၇၅၅   ၁၇-၈-၂၀၁၆  

 ( ခ ) ဦးဝငး်ေအာင် ဦး/ရှိ ညန်ချုပရံု်း ၂၀-၇-၂၀၁၆ မှ ၇ ရက်  

    ၁၂/ဥကတ(နိုင်) ၀၃၉၇၂၉   ၂၆-၇-၂၀၁၆ ထိ 

၂၇။ ၂၁-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမီံေရးရာအမနိ်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၇/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ရန်ကုန်ပိုကု့န်သွင်းကုန်ရုံးမှ ဦးေပါက်စ(၁၂/ဒပန(နိင်ု) ၀၁၁၂၇၇)၊ ယာဉ်ေမာင်း(၄) ကုိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း 

နည်းဥပေဒအခန်း(၈) ၊ နည်းဥပေဒ(၉၃)အရ (၁၈-၇-၂၀၁၆)မှ(၁၇-၈-၂၀၁၆)ရက်ေနအ့ထိ   ေဆးလကမ်ှတ် 

ခွင့်(၁) လ ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည။် 

၂၈။ ၂၁-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စမံီေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၈/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ေငွစာရင်းဌာနခွဲ(ရန်ကုန်)မှ ေဒ ဝင်းမာသိန်း(၇/ပမန(နိုင်) ၁၃၄၅၂၅)၊ ကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှူ း 

ကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ အခန်း(၈) ၊ နည်းဥပေဒ (၈၇) အရ (၁၉-၇-၂၀၁၆) မှ (၂၉-၇-၂၀၁၆) 

ရက်ေနအ့ထိ လုပ်သက်ခွင့်(၁၁) ရက် ခံစားခွင့်ြပုလိုက်သည်။ 

၂၉။ ၂၅-၇-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စီမံေရးရာအမိန်စ့ာအမှတ် ၀၂၂၉/၂၀၁၆-၂၀၁၇ အရ ကုန်သွယ်ေရးဦးစးီ 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ အမထမ်း (၂) ဦးတိုသ့ည် ၎ငး်တုိအ့မညန်င့်ှ ယှဉ်တွဲပါ ေနရ့က်များတငွ် နှစ်တိုးေစ့ 

ေရာက် ပီ ြဖစ်ပါသြဖင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပေဒ ၅၄၊ နည်းဥပေဒခွဲ (က) အရ ေဖာြ်ပပါအတုိငး် နှစ်တိုး 

အပါအဝင် လစာေငွများကုိ တိုးြမှင့်ခံစားခွင့်ြပုလုိက်သည် - 

စဉ် 
အမည်နှင့် 

မှတ်ပံုတင်အမှတ် 
အဆင့် ဌာန 

လက်ရိှ 
ရာထူး 

ရသည့်ေန ့

ယခင်နှစ်တုိး 
ခံစားသည့်ေန ့

နှစ်တုိး 
ေစ့သည့်ေန ့

နှစ်တုိးေကး 
အပါအဝင် 
မူရင်းလစာ 

(ကျပ်) 
(က) ဦးြမင့်ေမာင် 

၉/ကဆန(နုိင်) 
၁၂၇၃၃၇ 

ကီး/ေရး ပုိ/့သွင်း 
(မနေလး)

၁၁-၇-၂၀၀၈ ၂၃-၁၀-၂၀၁၄ ၂၃-၁၀-၂၀၁၆ 
(စတတု) ကိမ် 

၁၇၃၀၀ိ/- 

( ခ ) ေဒ မျိုးသနာ 
၉/လဝန(နုိင်) 
၁၈၆၆၃၂ 

ငယ်/ေရး စီမံ ၁-၇-၂၀၁၄ - ၁၉-၇-၂၀၁၆ 
(ပ)ကိမ် 

၁၅၂၀၀ိ/- 

  
(၁၄-၁၁-၂၀၁၅)မှ (၁-၁၂-၂၀၁၅)ထိ လစာမ့ဲခွင့်(၁၈)ရက်ခံစားခ့ဲသည်။ 
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တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပံုတင်လက်မှတ် 

Individual Trading Card (ITC)  ဆုိင်ရာေကာက်နုတ်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မလုပင်န်းရငှ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်  Individual Trading Card(ITC) 

ြဖင့်ကုန်သွယ်မေဆာင်ရွက်ြခင်းအားတမူးကုနသ်ွယ်ေရးစခန်းတွင်(၂၁-၁၁-၂၀၁၂)ေနမ့စှ၍လည်းေကာင်း၊ 

မူဆယ်(၁၀၅)မိုင်ကုန်သွယ်ေရးဇုန်နှင့် ြမဝတီကုန်သွယ်ေရးဇုန်တိုတ့ွင် (၁-၁၂-၂၀၁၂) ရက်ေနမ့ှစ၍လည်း 

ေကာငး်၊ တာချီလိတ် ကုနသွ်ယ်ေရးစခန်းတွင် (၁-၂-၂၀၁၃) မှစ၍လည်းေကာင်း၊ လွယ်ဂျယ် ကုန်သွယ် 

ေရးစခန်းတွင် ေဒသထွက်ဖရသဲးီတစမ်ျို းတည်းသာတင်ပိုရ့န်အတွက် (၁-၃-၂၀၁၃) ရက်ေနမ့ှစ၍ လည်း 

ေကာငး်၊ စစ်ေတွကုန်သွယ်ေရးစခန်းနှင့် ေမာင်ေတာကုနသ်ွယ်ေရးစခန်းတွင် (၁-၄-၂၀၁၃)ရက်ေနမ့ှ စ၍ 

လည်းေကာင်း ITC ြဖင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မများကုိ စတင်ေဆာင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ထိုအ့ြပင် ကျန် 

ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများြဖစ်သည့် ချင်းေရေဟာ်၊ ကန်ပိုက်တီး၊ လွယ်ဂျယ်၊ ရိဒ်၊ မိတ်၊ ေကာေ့သာင်း၊ 

ထန်တလန်ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင်လညး်(၂၂-၄-၂၀၁၃) ရက်ေနမ့ှစတင်၍ ITC ကတ်များခွင့်ြပုခဲ့ ပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ ေမာေတာင်၊ ထီးခီးကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင်လည်း (၁-၇-၂၀၁၃) မှစ၍ ITC ကတ်များ 

ခွင်ြ့ပုခ့ဲပါသည။် ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး(မနေလး)တွင် (၁-၄-၂၀၁၄) မှစ၍ လည်းေကာင်း၊ ပိုကု့န်သွင်းကုန် 

ရုံး(ကျို င်းတုံ)အား(၅-၅-၂၀၁၄)မှစ၍လည်းေကာင်း၊ ပိုက့ုန်သွင်းကုန်ရုံး (ြမစ် ကီးနား)အား(၁၅-၁၀-

၂၀၁၄) ရက်ေနမ့ှစ၍လည်းေကာင်း၊ ၁၂-၃-၂၀၁၅ ရက်ေနတွ့င် ကျိုင်းလပ် စခန်းကိုလညး်ေကာင်း၊ ၁၃-၅-

၂၀၁၅ ရက်ေနတ့ွင် မယ်စဲ့စခန်းကိုလညး်ေကာင်း ITC ကတ်များ ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီး 

ဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းများတွင် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ် (၂၉၂)ကတ်၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 

ဘ ာနစှ် တွင် ITC ကတ် (၂၆၁) ကတ်၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ် ( ၃၁၅ ) ကတ်၊ 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ ာနှစ်တွင် ITC ကတ်  (၁၄၆) ကတ်၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၁၅-၇-

၂၀၁၆ ထိ) ITC ကတ် ( ၂၁ ) ကတ်၊ စစုေုပါင်း ( ၁၀၃၇ ) ကတ် ခွင့်ြပုထုတ်ေပးခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။ ဘ ာနှစ်အလိုက် ITC ကတ် ထုတ်ေပးမနှင့် ITC ကတ် ြဖင့် အမှန်တင်ပို/့တင်သွငး် လုပ်ငန်း 

ေဆာင်ရွက်မအေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် - 

 

၁
၂၀၁၂-၂၀၁၃ (၂၁-၁၁-
၂၀၁၂ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၃)

၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀

၂ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၂၆၁ ၈၄၃၁၉၃၆၅၃.၀၀၀ ၅၈၁၃၃၂၄၄၀၀.၃၈၀ ၆၆၅၆၅၁၈၀၅၃.၃၈၀

၃ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၃၁၇ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈

၄ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၁၄၆ ၂၂၈၆၈၉၂၆၉၁.၀၀၀ ၄၁၆၃၈၅၄၄၇၆.၀၀၀ ၆၄၅၀၇၄၇၁၆၇.၀၀၀

၅
၂၀၁၆-၂၀၁၇ 
(၁-၄-၂၀၁၆ မှ 
၁၅-၇-၂၀၁၆) ထိ

၂၁ ၂၇၁၅၉၃၂၁၀.၀၀၀ ၁၄၀၃၂၇၂၄၁၄.၀၀၀ ၁၆၇၄၈၆၅၆၂၄.၀၀၀

စုစုေပါင်း ၁၀၃၇ ၆၂၉၅၉၆၉၃၂၀.၉၆၀ ၁၈၅၉၆၄၄၅၉၈၄.၅၅၈ ၂၄၈၉၂၄၁၅၃၀၅.၅၁၈

တန်ဖုိး - ကျပ်ကိန်းြပည့်

စဉ် ဘ ာနှစ်

ITC 
ကတ် 
အေရ
အတွက်

ITC ကတ် ြဖင့် အမှန် တင်ပုိ/့တင်သွင်းေဆာင်ရွက်မ

ပုိကု့န်တန်ဖုိး သွင်းကုန်တန်ဖုိး ကုန်သွယ်မပမာဏ

 



26 

၃။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ ာနှစ် (၁-၄-၂၀၁၆) မှ (၁၅-၇-၂၀၁၆) ရက်ေနအ့ထိ ITC ြဖင့် လက်မှတ် 

ထုတ်ေပးမနှင့် အမှန်တင်ပို/့တင်သွင်းမ အေြခအေနမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစပ်ါသည်-       

 

ပုိက့န်ု
တနဖုိ်း(ကျပ်)

သွင်းကန်ု
တနဖုိ်း(ကျပ်)

၁ တမးူ ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁ ၆၈၀၃၄၁၃ ၂၃၅၁၁၅၄၉၁ ၂၄၁၉၁၈၉၀၄

၂ မဆူယ် ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁ ၃၁၉၄၄၈၆၈၀ ၃၁၉၄၄၈၆၈၀

၃ ြမဝတီ        ၁-၁၂-၂၀၁၂ ၁၀၄၄၆၅၃၅၉ ၁၀၄၄၆၅၃၅၉

၄ တာချလီတိ် ၁-၂-၂၀၁၃ ၆ ၁၀၃၉၅၃၂၈၂ ၉၄၅၈၆၇၅၂ ၁၉၈၅၄၀၀၃၄

၅ လယ်ွဂျယ် ၁-၃-၂၀၁၃

၆ စစေ်တွ ၁-၄-၂၀၁၃

၇  ေမာငေ်တာ ၁-၄-၂၀၁၃

၈ ချငး်ေရေဟာ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၉ ကန်ပိက်ုတီး ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၅ ၃၆၂၇၃၁၅၀ ၅၁၂၂၃၆၆၀၄ ၅၄၈၅၀၉၇၅၄

၁၀ မတိ် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၁  ေကာ့ေသာငး် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၂ ရိဒ် ၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂ ၅၉၉၉၃၉၈၇ ၉၃၄၀၇၉၉၈ ၁၅၃၄၀၁၉၈၅

၁၃ ထန်တလန် ၂၂-၄-၂၀၁၃

၁၄  ေမာေတာင် ၁-၇-၂၀၁၃ ၁ ၆၀၀၄၇၂၃၅ ၄၄၀၁၁၅၃၀ ၁၀၄၀၅၈၇၆၅

၁၅ ထီးခီး ၁-၇-၂၀၁၃

၁၆ မနေလး ၁-၄-၂၀၁၄

၁၇ ကျိုင်းတုံ      ၅-၅-၂၀၁၄ ၄ ၄၅၂၂၁၄၃ ၄၅၂၂၁၄၃

၁၈ ြမစ်ကီးနား ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

၁၉ ကျိုင်းလပ် ၁၂-၃-၂၀၁၅ ၁

၂၀ မယ်စဲ့ ၁၃-၅-၂၀၁၅

၂၁ ၂၇၁၅၉၃၂၁၀ ၁၄၀၃၂၇၂၄၁၄ ၁၆၇၄၈၆၅၆၂၄စစုေုပါငး်

တနဖုိ်း - ကျပ်ကန်ိးြပည့်

စဉ် စခန်းအမည်

လုပင်နး် 
စတင် 

ေဆာင်ရွက် 
သည်ေ့န ့

ထုတေ်ပး
ITC ကတ်

 အေရ
အတက်ွ

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ
ကုန်သွယ်မ 
ပမာဏ
(ကျပ်)
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